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Satisfyer Pro G-Spot Rabbit vibrátor s výbežkom

Údržba

Starostlivosť o vodotesnú pomôcku zvládne každý. Vibrátor umyte teplou vodou s kvapkou
mydla a osušte jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok sa bude hodiť pre dokonalú čistotu.
Suchú hračku schovajte do originálneho obalu alebo textilného vrecka. Ochránite ju tak pred
poškodením a materiály ostatných hračiek na seba nebudú vzájomne pôsobiť.

Nabíjanie

Vibrátor k nám z výroby doputoval so stredne nabitou batériou. Pred prvým použitím ho ale
radšej nabite doplna. Predĺžite tak život batérie a nestane sa vám, že sa v najlepšom vybije.

Hračka sa nabíja pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Magnetickú stranu priložte
k dvom kovovým bodkám na vibrátore a USB konektor zapojte do powerbanky alebo
nabíjacieho adaptéra pre mobilný telefón. Ak indikátor na ovládacom paneli bliká, pomôcka
sa nabíja. Plne nabitý vibrátor spoznáte podľa toho, že kontrolka prestane blikať. V nabíjacom
adaptéri priamo v zásuvke sa nabíja približne 3 hodiny a 15 minút.

Pri plnom nabití vydrží Satisfyer fungovať pri používaní vibrácií aj tlakových vĺn približne
2,5 hodiny. Prvú hodinu ide vibrátor na plné otáčky, potom začína intenzita výkonu postupne
slabnúť.

Ovládanie

Ovládanie, vďaka podsvieteným tlačidlám, zvládnete ľavou zadnou. Vibrátor aj výbežok na klitoris sa ovládajú
samostatne. Vibrátor sa zapína dlhším podržaním tlačidla na plastovom paneli. Rovnakým tlačidlom sa prepínajú
programy. Bohužiaľ, nejde prepínať program spätne, takže ak preskočíte svoj obľúbený, musíte sa k nemu trochu
zložito zase preklikať späť. Vibrácie vypnete podržaním plastového tlačidla. Výbežok na klitoris sa zapína spodným
silikónovým tlačidlom, ktorým tiež zvýšite intenzitu stimulácie. Horným tlačidlom, naopak jeho silu tepania znížite.
Tlakové vlny vo výbežku môžete, na rozdiel od vibrátora, ovládať aj spätne. Pre vypnutie dlho stlačte spodné
silikónové tlačidlo.

Vibračné programy

Satisfyer ponúka celkom 10 vibračných programov. Vybrať si môžete z klasických alebo pulzných vibrácií, alebo z ich
kombinácií.

Slabé vibrácie1.
Stredné vibrácie2.
Najsilnejšie vibrácie3.
Pulzné vibrácie4.
5 dlhších pulzov a krátka pauza5.
Plynule sa zvyšujúce a klesajúce vibrácie6.
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Hrubé vibrácie7.
Zrýchľujúce sa vibrácie s krátkymi pauzami8.
10× vibrácie s pauzou a vzostupné vibrácie9.
Vibrácie vo vlnách, zvyšujúce a znižujúce sa vibrácie10.

Vodeodolnosť

Vodotesný Satisfyer Pro G-spot Rabbit zoberte so sebou do vane. Naši testeri s vibrátorom vyskúšali vodné hry a
poriadne si s ním užili v sprche, vani i vírivke.

Dizajn a tvar

Elegantný dizajn s oblými krivkami a dlhým telom zaujme na prvý pohľad. G-spot Rabbit má zahnutú špičku pre ešte
intenzívnejšie dráždenie bodu G. Okrúhly výbežok na klitoris sa dobre drží medzi prstami.

Materiál

Silikónové hračky majú zamatovo hebký antialergénny materiál bez zápachu. O pohodlné ovládanie sa postará
ovládací panel z ABS plastu.

Farba

Biela farba podtrhuje elegantný minimalistický dizajn a navodí pocit výnimočnosti – chvíle s touto pomôckou budú
špeciálne.

Rozmery

Pri testovaní nás Satisfyer presvedčil o svojom dômyselnom, anatomicky presnom navrhnutí, vďaka ktorému
stopercentne dolieha tam, kam má. Takže aj keď na prvý pohľad vyzerá, že je krátky, tak vnútri vagíny parádne
dráždi bod G a rozvibruje celé lono.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka vibrátora: 7 cm
Dĺžka výbežku: 5,7 cm
Priemer v strednej časti: 2,2 cm
Priemer špičky: 3 cm
Priemer hubičky: 2,9 cm
Hmotnosť: 198 g
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